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Ignacio Crespo estima la Ciència des de xiquet
i sempre es va interessar per esclarir els seus
misteris i secrets. En l'actualitat, Ignacio Crespo
és metge i un dels joves divulgadors més rellevants del panorama científic espanyol. “És molt
difícil que les persones entenguen el paper
crucial dels avanços científics si no els hi expliquem”, assegura.
Per a ell, la frase “no ho sé” és fonamental en
l'evolució de la Ciència, però també per a la vida:
“Admetre que hi ha coses que no sabem ens
permet tenir curiositat, indagar i aprendre. Així
contruim el nostre esperit crític”, defensa.
Graduat en Medicina, Crespo és autor del blog
‘S de Stendhal’ i col·labora habitualment en la
secció de Ciència de programes de ràdio com
‘Amb certesa’ i ‘Coffee Break’. Imparteix conferències, xerrades i monòlegs amb la finalitat de
fer la ciència més comprensible a la societat.
El seu primer llibre, ‘Una selva de sinapsi: el que
amagues en el teu cervell’, publicat per l'editorial
Paidós -que enguany compleix 75 anys- és una invitació a indagar i comprendre el misteriós funcionament del nostre cervell.
Amb l'alumnat de Matemàtiques Acadèmiques de 3rB
ESO estem visualitzant l'entrevista a Ignacio Crespo.
Us recomanem que el busqueu en les xarxes.

Visualització de l’entrevista amb Ignacio Crespo per part
de l’alumnat de 3r d’ESO de Matemàtiques Acadèmiques.

Eureka

La volta al món

El grup d'Infantil 5B està ple d'emoció perquè comença un
nou Projecte de treball: La volta al món!
Aquesta setmana ha aparegut a classe, de forma misteriosa, un mapamundi, una esfera terrestre i algú ens ha
llançat un avió de paper amb una carta convidant-nos a descobrir aquest tema!
De segur que sabrem coses molt interessants que us contarem!
Ens n'anem de viatgeeee!
Alumnat d’Infantil 5B observant
el mapamundi.

Petites Biografies: Natalia Ruíz Segovia

“Hola Caroliners i Carolineres!
Sóc Natalia Ruiz, antiga alumna de la Promoció XXIII.
Vaig estudiar Psicologia a la Universitat de València
i ara treballe a l’Associació Espanyola Contra el
Càncer. Fa poquets mesos treballava de Psicooncòloga, prestant ajuda psicològica a familiars i pacients oncològics en hospitals de la província de
València. Ara estic en el departament de Promoció de
la Salut i la meua feina es treballar amb centres educatius, institucions i persones per a fomentar hàbits

saludables i aconseguir que l’opció sana siga la més
fàcil i sostenible. A més, estic acabant els meus estudis
de Doctorat i m’agradaria ser professora associada a la
Universitat.
D’altra banda, fa un any que em vaig casar, i la meua
parella i jo estem desitjant ampliar la família.
Què teniu sort! Gaudiu cada instant a l’Escola. La trobareu a faltar!”
Què contents estem de saber de tu!
T'enviem una fortíssima abraçada i un bes ben gran!
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Gimcana Matemàtica

Passat dijous els tres grups de
Primer d’ESO vam realitzar una
Gimcana Matemàtica per tal d'assolir millor els conceptes de
Geometria que ens havien explicat
els nostres professors Josep i Laia.
Els conceptes treballats van ser el
càlculs de les àrees i perímetres de
les figures geomètriques bàsiques,
els càlculs de figures més complexes i problemes.
Va ser una experiència xula
doncs vam poder treballar de
manera més lúdica amb ritmes diferents els coneixements de Mates.
Això sí, els nervis per acabar-la a temps i per ser els primers no ens van
abandonar en cap moment.
Estem esperant la següent!

Quatre moments de la Gimcama
Matemàtica realitzada per
l’alumnat de Primer d’ESO.

Genètica

Els grups de 4rt d’ESO han començat el curs estudiant
la Genètica. En un primer moment es van endinsar dintre
la molècula d’ADN per esbrinar quina forma té i com és la
seua constitució. Van estudiar les divisions per Mitosi i
meiosi, conceptes nous per tots.
Ara estan estudiant Mendel i els seus descobriments en el
món de la Genètica: conceptes com genotip i fenotip, gens
al·lels, homozigòtic, heterozigòtic, caràcter dominant i recessiu,
les tres Lleis de Mendel i com es transmeten certs caràcters.
La darrera activitat realitzada ha sigut crear aleatòriament

Empatia

Treballs de Genètica de l’alumnat de 4t d’ESO.

els seus fills i filles retallant cromosomes de dos progenitors i ens han eixit els seus propis fills i filles.
Ací teniu una mostra

L'actriu Blanca Portillo condueix un debat amb un grup d'adolescents sobre el significat i la interpretació de l'empatia i és molt interessant escoltar les opinions, exemples, experiències i idees que
tenen els adolescents sobre aquest valor tant necessari entre els
adolescents en particular i els adults en general.
“Empatia és la participació efectiva i, en general, emotiva d'una
persona en una realitat aliena. Ser empàtics és ser capaços de "llegir" emocionalment les persones.”
El vídeo es passà en la tutoria dels grups de 3r d'ESO de divendres passat.

Francisco Brines

Visualització del vídeo per l’alumnat de 3r d’ESO.

El poeta valencià nascut a Oliva ha estat guardonat amb el
prestigiós Premi Cervantes, el més important en llengua
castellana.
Enhorabona!
Francisco Brines, Premi Cervantes 2020.
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Moltes felicitats i una benvinguda

Entre el 19 i el 25 de novembre fan anys:
Alba Ferrer Fernández, 7; Blaï Alandes Rueda i
Marta Argandoña Navarro, 8; Manuel Marín Nácher
i Zoe Prades Gradolí, 10; Elsa Morera Cabedo i Vicente Llácer Fabià, 11; Juana Malena Rodríguez
Ramos, 13 i Héctor Fischer Casañ, 15.
A totes i a tots moltes felicitacions i per molts anys!!
I felicitem també a Carla Fernández, una de les
dues professores de Socials d'ESO i a la seua
família, pel naixement de Mikel Burón Fernández,
nou germanet de Leire (Infantil 4B).
Una abraçada molt gran a tots i benvingut al món,
Mikel!

Parole, parole... ausades [awzáðes]

Leire Burón Fernández amb el seu germanet Mikel.

1.- adv. Certament, en veritat. Ausades que té paciència! -Estàs cansat? -Ausades.
2.- ausades bugades.loc. orac. S'usa per a intensificar allò que es diu.
3.- ausades que sí. loc. orac. S'usa per a confirmar i ratificar allò que s'acaba de dir.
4.- ausades, vida. loc. orac. S'usa per a intensificar allò que es diu.

De Valençubers

Estem realitzant un nou Projecte de Treball als grups de 1r d'ESO dins l'Ambit
Lingüístic i Humanístic al voltant de l'ortografia i, aquesta setmana hem tingut l'oportunitat d'entrevistar a tres valençubers (youtubers valencians) com són Simmer Valenciana, Emma Tomàs i Llet i Vi amb els que hem resolt molts dels
nostres dubtes i, a més, ens han comentat exclusives, ens han parlat d'assetjament escolar, del paper de la dona a les xarxes socials i del món dels videojocs.
Des d'ací agraïm la seua participació i desitgem més col·laboracions futures.

In memoriam

Videoentrevistes de
l’alumnat de 1r d’ESO
amb valençubers.

Passat dimecres 11 de novembre va morir el pintor valencià
José Morea, considerat com un dels artistes rellevants del
panorama creatiu valencià i renovador del llenguatge pictòric.
In memoriam.
Exposició d0obres del pintor
valencià José Morea.
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Parlant en confiança: El “nou” Menjador

(Secció reservada per parlar-nos del COVID-19: activitats
que fem a l'Escola o recomanacions generals).
Ja sabem que la Pista Poliesportiva Coberta ha estat convertida en Menjador Escolar donades les necessitats de
mantenir la distància de seguretat entre tots els que venim
cada dia a l'Escola com som alumnat, professorat i no docents. Aquest espai reconvertit, junt al menjador escolar,
ens ha permés poder atendre a tot l'alumnat organitzat en
torns per poder dinar en unes condicions òptimes de distància i ventilació.

Operaris de l’empresa Guadasséquies realitzant
el tancament del Pavelló Cobert de l’Escola.

Cobriment del Pavelló Cobert que estem utilitzant com a
menjador escolar per la pandèmia del COVID-19.

Per tal d'evitar el fred excessiu, el vent o la pluja en no
tenir parets laterals, hem instal·lat cobriments modulables
i transparents que ens aïllen tèrmicament i ens protegeixen
de les conseqüències del mal oratge.
L'empresa de Guadasséquies (La Vall d'Albaida) Juan
Carlos Chordá, ens oferí panells de plàstic resistent que
poden quedar-se fixos, que són enrotllables i que faran més
comfortable aquest espai provisional i l'hora del menjador.

Pintura, Escultura i Fotografia

Obres d’Antonio López.

A la Fundació Bancaixa de València es pot visitar l'eposició d'un centenar d'obres del pintor i escultor hiperrealista
Antonio López. La mostra inclou també una secció dedicada a la seua dona, la pintora figurativa María Moreno,
qui va faltar recentment.
Una delícia d'exposició que us recomanem i que romandrà oberta fins el 24 de gener.

A la Sala Martínez Guerricabeitia del
Centre Cultural La Nau (Antiga Universitat de València, C/ Universitat, 2)
podem contemplar les fotografies en
blanc i negre d'Isabel Muñoz, Premi
Nacional de Fotografia al 2016.
"Vaig arribar a Kinshasa per cobrir un treball sobre els grans primats i, per casualitat, vaig conèixer
a la periodista Caddy Adzuba, que
Fotografies d’Isabel
Muñoz.
havia estat reconeguda amb el
premi Princesa d'Astúries de la
Concòrdia 2014. Ella em va
traslladar la tragèdia que hi
vivien dones i infants , famílies
senceres, i em vaig comprometre a fer visible aquell drama.
Volíem que la comunitat internacional fos conscient del que
passa al centre d'Àfrica i iniciem
el projecte Dones de Congo ", recorda Isabel Muñoz.
Fins el 10 de gener. Us impressionarà.
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